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MARIJAMPOLES SAVIVALD YBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL MARTJAMrOLES MOKSLEMV KURYBOS CENTRO DIREKTORIAUS 2015
METU VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
2016 m. kovo 14 d.

Nr. 1-85

Marijampole

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Marijampoles savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampoles
savivaldybes tarybos 2015 m. rugsejo 28 d. sprendimu Nr. l-l4l,,Del Marijampoles savivaldybes
tarybos veiklos ieglamento pafiirtinimo",274 prsnktrtir atsiZvelgdama i Svietimo, kultBros ir sporto
istaigq 2015-qjq metq veiklos ataskaitq pateikimo Marijampoles savivaldybes tarybai 2016 m.
sausio 6 d. grafik4 Nr. SL-+, patvirtint4 Marijampoles savivaldybes administracijos direktoriaus ir

suderint4Marijampolessavivaldybdsmero,MarijampolessavivaldybestarybanusprendZia:
Vertinti Marijampoles moksleiviq kiirybos centro direktoriaus 2015 metq veiklos ataskait4
patenkinamai (pridedama).

Vidmantas Brazys
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MARIJAMPOLES MOKSLETVTU KURYBOS CENTRAS
BiudZetin€ [staig4 Lietuvininkq g. 18, 68300 Marijampole, tel.: (8 343) 54 827,53 297
faks. (8 343) 54 827, el.p. mmkc@takas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu uumenu registre, kodas 190494539

Marij ampoles savivaldybes tarybai

201s-vJU METU VETKLOS ATASKATTA

2016-02-l2Nr.4-55
1. Bendros Zinios.

Marijampoles moksleiviq kiirybos centras - savivaldybes neformaliojo Svietimo mokykla,
kurios pagrindine paskirtis - neformaliojo vaikq Svietimo grupes universalus daugiafunkcis centras,
kita paskirtis - neformaliojo suaugusiq Svietimo grupes universalus daugiafunkcis centras. Centras
turi vien4 skyriq - Atvirqjaunimo centr4.
Centro veiklos tikslas - tenkinti Marijampoles savivaldybes vaikq ir jaunimo paZinimo,
lavinimo poreikius ir padeti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenes nariais, ugdant
pilieti5kum4 iniciatyvumq veiklum4.
[staigos veiklos sritys:
Neformalusis vaikq Svietimas: [vairiq lygiq
pob[dZio renginiq mokiniams
organizavimas, btreliq veiklos organizavimas, vasaros stovyklq ir kito uZimtumo organizavimas
mokiniq atostogq ir savaitgaliq metu, moksleiviSkq organizacijry'sanbtriq veiklos koordinavimas
savivaldybeje.
2. Atviro jaunimo centro veikla.
3. Apgyvendinimo paslaugrlteikimas patalpose R. Juknevidiaus g. 28.
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pedagoginiq nonnq
(etatu)

Kiti darbuotoiai

Centre pagal kvalifikacing kategorij4pareigybeje ,,b[relio vadovas" dirbo: be kvalifikacines
kategorijos - 3, su vyresniojo mokytojo - 3, metodininko - l.

2. Finansavimas 2015

)

2015 m. patvirtinti
asisnavimai
36.5
133.8

Programos pavadinimas

Eil.
Nr.
I

m.(tulst.Eur)

Mokinio krep5elio leSos
A,plinkos le5os

2015 m. realiai gauti
asisnavimai
36.5
133,8

0,1

0,1

4.

Mokiniu paveZeiimo le5os
lstaieos paiamos (soec. orosramos)

10.8

8.7

5.

Vie5qjq darbrl [gyvendinimas ir finasavimas

3,2

3,1

Kitos le5os - kreditiniq [siskolinimq
lomokeiimas
I5 viso :

2,Q

2,0

186,4

184,2

3.

6.

'deleguotos)

Kreditorinis isiskolinimas (t[kst. Eur)
ISlaidq pavadinimas
Likutis metq pradZioje
20t5- 01-01

Eil.
Nr.
I
2.

Sildvmas
Kitos paslaugos

7.6

0.4
8,0

I5 viso:

Likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
20r5-12-3r
15,3

l,l
16.4
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2015 metais Marijampoles moksleiviq krirybos centro pajamq planas
10774 Eur,
gauta
8731,69 Eur, t.y. 81,04 proc. planuotq pajamq. Pajamq planas nebuvo [vykdytas del
sumaZejusiq Centro nakvynes paslaugomis besinaudojandiq klientq skaidiaus.
Naujoves [diegtos [staigoje 2015 m. - NVS programqparengimas ir [gyvendinima

-

3. Ugdymo veikla pagal igrvendinamas programas.
Neformalusis vaikq Svietimas (biireliai, organizacijos, judOjimai).
2015 m. rugsejo 1 d. Centre Marijampoles mokiniams buvo si[loma neformaliojo vaikq
Svietimo muzikinio, dailes, turizmo
kraStotyrinio, taikomojo meno, amatq
dizaino,
etnokultflrinio, pilietinio
kt. ugdymo veiklos krypdirt 12 programq: Jaunqjq gitaristq
(pradedantiems, antrus ir daugiau mettl lankantiems, paZengusiems); Taikomqjq menq; Vizualinio
meno paZinimo; Orientavimosi sporto (iygeivystes krypties, pradedantiems, paZengusiems,
meistri5kumo); Veriniq i5 karoliukq; Etnines kultiiros; Kra5totyros; Rusq kulturos paZinimo; Rusq

ir

ir

ir

kalbos kalbejimo [gudZiq lavinimo, ,,Dainuojamosios poezijos", Marijampoles mokiniq
parlamentine grupe; Lietuvos skautq organizacija, Jtirq skautq organizacija, Jaunqiq Sauliq
organizacija; Pilietinis judejimo ,,Mano pozicija" progrirmos: ,,Fotoreporteris" ir ,,Moksleivi5ka
radijo stotis". Btireliq programq nariq skaidius [staigoje 20 I 5- 1 0-0 I duomenimis - 412 mokiniq.
Nuo 2015 m. spalio iki gruodZio menesio parengta ir [gyvendinta ll neformaliojo vaikq
Svietimo NVS) programq: ,,AS ir dviratis", ,,Jaunasis lyderis", ,,Keramika", ,,Mozaika", ,oMuzikind
erdvd", ,,Orientavimasis vietov€je", ,,Skaut-auk", ,,Sportuoju pagal Pilates metod4", ,,Sveikata ir
fizinis aktyvumas", ,,Techninis modeliavimas", ,,Verslumo ugdymas". NVS programq nariai - 208
mokiniai.
Vasaros stovyklq ir kito ugdymo organizavimas vasaros atostogq metu.
Siekiant ugdyti mokinus vasaros atostogq metu buvo parengta Vasaros uZimtumo ir ugdymo
progftLma ,,Marijampoles vaikq ir jaunimo vasara - 2015*, kuri4 sudare stovyklty'sueigrl
organizavimas, dalyvavimas nacionaliniuose projektuose, burelirl veiklos tgstinumo vykdymas ir
kitas mokiniq ugdymas. Tai Marijampoles regiono skautq ir norindiq skautauti stovykla ,,Draugystd
- 2015* JurgeZeriuose; a5tuoniq dienq Marijampoles kra5to skautq stovykla ,,Nemunaitis" Alytaus

3

rajone; orientavimosi sporto treniruodiq stovyklos ruo5iantis dalyvauti tarptautinese ir nacionalines
varZybose; keliq dienq Zygiai baidaremis , dviradiais, pesdiomis po Marijampoles region4 ir
Lenkijq. Buvo dalyvauta tarptautineje Baltijos Saliq skautq stovykloje Baltik Olympic Jamboree
Ancient Games" Estijoje. Vykta I orientavimosi sporto varZybas ir dempionatus. Pinn4 kartq buvo
suorganizuota kErybind ,,Gyvos muzikos stovykla" muzikuojandiam jaunimui; dienos stovyklos
,,Siuolaikiniq menq ir amatq sintez€". Atviras jaunimo centras kartu su VS1 ,,Gintaro" poilsiaviete
vykde stovyklq,,VasariSka sveikatos fiesta", kartu su UAB ,,Lyderio grupe" rengin[ nedirbantiems
ir nesimokantiems jauniems Zmonem. Liepos rugpjUdio menesiais buvo organizuoti akustines
muzikos ,,Atviro mikrofono" vakarai Marijampoles poezijos parke. Viso Centro organizuotoje
vasaros uZimtumo ir ugdymo programos veikloje ,,Marijampoles vaikq ir jaunimo vasara - 2015*
dalyvavo 3 42 v aikai ir j aunuoliai.
Marijampolds moksleivirl kErybos skyrius atviras jaunimo centras.
Marijampoles moksleiviq kiirybos centro skyrius Atviras jaunimo centras teik€
Marijampoles savivaldybes jaunimui socialines pedagogines paslaugas, vykdydamas LR
Socialiniq reikalq ir darbo ministerijos finansuojamus projektus ir progftrmas ,,Partneriai" ir ,,K4
veiki" bei Marijampoles savivaldybes jaunimo uZimtumo 2015-2018 m. programos finansuojam4
projektq,,Marijampoles atviras jaunimo centras". Viso veiklose dalyvavo I175 jauni Zmones nuo
14 iki 29 metrl amZiaus. Buvo suorganizuotos ir vykdytos 297 ivairaus pob[dZio veiklos: mokymai,
stovykla, iSvykos, seminarai, konsultacijos, pokalbiai, Sventes, akcijos, reguliartis uZsiemimai,
vaiko minimalios prieZitiros priemones.

-

-

Mokiniq pasiekimai.
Centro mokiniai 2015 mokslo metais Marijampoles savivaldybg atstovavo 3 tarptautiniuose,

26 respublikiniuose varZybose, konkursuose ir kituose projektuose. Respublikinio lygmens
renginiuose laimetos 5 tredios, 12 antry ir 8 pirmos vietos. Tarptautinese varZybose - trys pirmos ir
viena tredia vietos.

Parengti ir i5leisti leidiniai, metodinO mediiaga.
Parengti ir i5leisti sportiniai Zemelapiai: ,,Sleiniq miSkas", Gudeliq miSkas", ,,Vamabiides
mi5kas ,,Paie5upio parkas", ,,Marijampol€", ,,Sasnava". Kartu su asociacija,,Atviras mikrofonas"
i5leista Marij ampoles j aunimo dainq plok5tele,,Marij ampoles muzik a 20 l 5" .
4. Dalyvavimas ivairiuose programose, projektuose.
2015m. igyvendintos programos ir projektai, gavg papildomq finansavimq dalyvaujant
konkursuose.
vat
'rv6r
Gauta suma,
Konkursas, programa
Eur.
fondo
150,00
remimo
m.
visuomends
sveikatos
Marijampoles savivaldybes 2015
soecialiosios Drosramos sveikatos proiektas ..Judek ir tobulek"
239,67
Programos ,,saugokime jaunas gyvybes keliuose" konkursas o,Sviesaforas"
(resioninis etapas)
2727,00
LR Socialiniq reikalq darbo ministerijos finansuojamas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo i aunimo sritvi e proi ektas ..Partneriai"
1500,00
LR Socialiniq reikalq darbo ministerijos, Jaunimo reikalq departamento
finansuoiama Atviru iaunimo centru remimo progr{rma,,K4 veiki?"
3000,00
Marijampoles savivaldybes jaunimo uZimtumo 2015-2018 m. programos projektas
..Mariiamooles atviras iaunimo centras"
3094,01
Darbdavio, pageidaujandio igyvendinti vie5uosius darbus pagal Marijampoles
4597,48
viesqjt1darbrl programe- Marijampoles savivaldybe @0 %)
(60
%)
birla
darbo
Mariiampoles teritorine
15308,16
Viso:

ir

ir

-
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5. Organizuoti ir vykdyti svarbiausi renginiai' akcijos.
2015 m. Centras mokiniams suorganizavo 49 savivaldybes, 8 respublikinius ir regioninius,
1 tarptautin[ renginius, kuriuose dalyvavo apie 3000 mokiniq
Marijampolds savivaldyb6s renginiai (konkursai, viktorinos, varZybos, sueigos ir kt.
paZintiniai, turistiniai, kult[riniai, pramoginiai, ugdomiej i renginiai)
Zini\ ir pie5iniq konkursas ,,Protdviq karZygiq bei Tauro apygardos partizanq kovos
keliais"; K[rybines dirbtuves ir Svente,,Mano vaikystes arkliukas", skirti Sv.Jurgio, Marijampolds
globejo, vardo paminejimui; Lietuvos vaikq ir moksleiviq TV konkurso ,,Dainq dainele" II etapas
koncertas - atranka.
Pradiniq klasiq mokiniq konkursas ,,Sviesoforas" (savivaldybes etapas), Jaunqjq dviradiq
vairuotoj q varZybos,,Saugus ratas" (savivaldybes etapas);
Marijampoles turistines technikos varZybos (2 turai); Judejimo sveikatingumo diena;
Orientavimosi sporto varZybos: ,,Labirintas* (12 tunD, ,,Sasnao', ,,Pirmas startas'o; Naktines
orientavimosi sporto varZybos; Parodomasis orientavimosi vietoveje renginys ,,Orientavimosi
labirintas"; Lietuvos mokiniq olimpinio festivalio orientavimosi sporto rungtis (savivaldybes
etapas) ir Turizmo varZybos (savivaldybes etapas);
Gyvos muzikos ,,Afviras mikrofonas" renginiai (12 koncertq) Marijampoles miesto vie3ose
erdvese; koncertas - muzikinio CD pristatymas ,,Marijampoles muzika 2015"; Gatves muzikos
diena 2015, koncertai jaunimui Valstybes dienos ir Rugsejo losios progomis, koncertai jaunimui
Igliaukoje ir Liudvinave.
Marijampoles skautq sueigos:,,Lokyn6";,,GeguZraibio Zydejimas", mokomoji sueiga
jaunesniesiems skautams; Skautq organizacijos [kUrejo R. Baden-Povelio gimimo dienos
minej imas; Lietuvos skautij os 20-oj o gimtadienio minej imas.
Koordinuotos Mokiniq parlamentines grupes vykdomos veiklos: projektas ,,ZvaigLdilir4
atspindZiai"; akcija,,Gyvasis tautos Ziedas", skirta Lietuvos atk[rimo 25-ediui pamineti.
Marijampoles moksleiviq kiirybos centro skyrius Atviras jaunimo centras teike
Marijampoles savivaldybes jaunimui socialines pedagogines paslaugas, vykdydamas LR
Socialiniq reikalq ir darbo ministerijos finansuojamus projektus ir programas ,,Partneriai" ir ,,Kq
veiki?" bei Marijampoles savivaldybes jaunimo uZimtumo 2015-2018 m. progftrmos finansuojamq
projektq ,,Marijampoles atviras jaunimo centras". 2015m. buvo suorganizuota 297 [vairaus
pobfldZio veiklos: mokymai, stovykla, i5vykos, seminarai, konsultacijos, pokalbiai, Svent0s, akcijos,
reguliar[s uZsiemimai.

-

Respublikiniai ir regioniniai renginiai.
Pradiniq klasiq mokiniq konkursas ,,Sviesoforas" regioninis etapas; Orientavimosi sporto
varZybos: Marijampoles vasaros sprintas; Lietuvos orientavimosi sporto klubtl taure; Lietuvos
orientavimosi sporto dempionatas naktineje trasoje; Marijampoles kra5to skautq sueigos:
,,Draugyste - 2015*, ,Neb[k grybas 2014", ,,Saltibaldiai - 20t5, Kra5to sueiga patyrusiems
skautams.

Tarptautinis renginys.
Beatliejaus Taikos ugnies akcija.
6. Materialinds baz0s pokyCiai.
Centre buvo isigyta naujq mokymo priemoniq: kompiuterine technika , didelio formato
televizoriai, muzikos instrumentai (bflgnq komplektas, ukuleld, gitaros), garso apdorojimo [ranga,
[sigyta atstumo ir laiko skaidiavimo sistema, skauti5ka apranga, turistine [ranga ir kt
Atvirajame jaunimo centre [rengtos ir pritaikytos veiklai ,,Muzikinio rEsio" patalpos,
pakeistos laiptines ir lauko durys.
7. Kulttiros formavimas 2015 m.

Informacija bendruomenei apie istaigos ugdom4jq veikl4 pateikiama internetiniame
puslapyje http://mmkc.lt, marajc.lt, facebooke: Marijampoles moksleiviq kiirybos centras,

)
Marijampoles Atviras jaunimo centras; Marijampoles moksleivi5koje radijo stotyje MRI.lt,
lankstinukuose, stenduose, Ziniasklaidoj e.
Marijampoles moksleiviq kurybos centras palaike glaudZius santykius su kitais socialiniais
partneriais: Lietuvos Sauliq s4iunga, Lietuvos skautija, Lietuvos valkq ir jaunimo, Lietuvos
neformaliojo vaikq Svietimo, Mstislavo DobuZinskio rusq kultflros ir esteiikos centrais ir kitomis
neformaliojo vaikq Svietimo istaigomis, Marijampoles savivaldybes Svietimo ir kultiiros, sporto
istaigomis, bendruomenemis, asociacijomis.
2015m. tgsiamas tarptautinis bendradarbiavimas su Baltarusijos Soligorsko vaikq turizrno
centru.
Centras nuo 1996 m. dalyvauja Lietuvos neformaliojo Svietimo asociacijos ,,Jaunimo
akademija", nuo 2006 metq Neformaliojo vaikq Svietimo asociacijos veikloje.
8. Pagrindinds problemos 2015 m.

biireliq

ir veiklos perspektyvos 2016 m.
Pagrindine problema 2015 m. - pastatui, esandiam R. Juknevidiaus g. 28, kuriame vykdoma

ir mokiniq organizacijq, Atviro jaunimo centro veiklos,

teikiamos apgyu.ndini*o
ir lauko dury pakeitimas, san.mazgq remonto darbai.
Veiklos perspektyva 2016 metams: neformaliojo vaikq ir jaunimo Svietimo veiklq pletra,
tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose neformaliojo
vaikq Svietimo projektuose ir programose.
paslaugos, reikalingas langrl

Direklore

Nijole Pileckiene

